
P R O T O K O Ł  NR 12/2008 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

odbytego wspólnie  z Komisją BudŜetu i Finansów 
w dniu 26 listopada 2008 roku  

 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach 
Komisji brali udział: Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu, Radosław Kaźmierczak – Dyrektor ZSCEZiU w Rawie 
Mazowieckiej oraz Bernard Sujka – Kierownik Warsztatów przez ZSCEZiU 
w Rawie Mazowieckiej. 

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Zofia Winiarska – Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi, o których 
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie.   

4. Informacja w zakresie sytuacji ekonomicznej placówek oświatowych 
i oświatowo-wychowawczych.  

5. Zapoznanie się z planem rozwoju szkolnictwa zawodowego w ZSCEZiU 
w Rawie Mazowieckiej oraz określenie potrzeb wynikających z tego planu.  

6. Dyskusja w zakresie przedłoŜonego materiału obejmującego: 
- ocenę realizacji promocji powiatu przez kluby i organizacje sportowe, 
- analizę stanu bazy sportowej w placówkach powiatowych oraz przyjęcie 
zamierzeń w tym zakresie. 

7. WyraŜenie opinii w zakresie  zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1  Otwarcia  posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając  członków Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie obu Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego 
z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.   
O zabranie głosu przewodniczący obrad poprosił Pana Sławomira Stefaniak – 
Sekretarza Powiatu. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego  i o wolontariacie, która określiła ogólne zasady współpracy 
samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3  ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań 
publicznych, które moŜna wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyŜej 
cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwala roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3. 
W celu wypracowania wspólnego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w Starostwie zostało zorganizowane spotkanie z organizacjami, 
które mogły wnosić uwagi do przedstawionego programu, proponować nowe formy 
współpracy oraz zgłaszać oczekiwania w tym kierunku.  
Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją 
publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami, o których mowa  w/c 
ustawie. Podmiotami współpracy są prowadzące swą działalność na terenie Powiatu 
lub dla mieszkańców Powiatu podmioty,  które nie są jednostkami sektora finansów 
publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Program ten reguluje zakres 
współpracy niefinansowej oraz określa jej formy. 

Wnioski, uwagi oraz propozycje dotyczące Programu organizacje mogą 
zgłaszać do Zarządu Powiatu Rawskiego. 

   Do chwili obecnej Ŝadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła akcesu 
współpracy w ramach zaproponowanego programu obejmującego realizację zadań 
publicznych spoczywających na samorządzie powiatowym. 
Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Radny Ireneusza Staworzyński 
zwrócił uwagę na potrzebę poprawy form komunikacji z organizacjami 
pozarządowymi aby wzmóc wiedzę o istniejących moŜliwościach  oraz podnieść 
aktywność organizacji, których na terenie powiatu jest duŜo. 
Odpowiadając Sekretarz Powiatu przyjął do realizacji uwagę przedstawioną przez 
Radnego Ireneusza Staworzyńskiego. 
Zdaniem Radnego Przemysława Szewczyka celowe jest ustalenie katalogu zadań, 
które organizacje pozarządowe mogą realizować oraz określić wysokość środków 
niezbędnych na ich naleŜytą realizację. 
Innych głosów w dyskusji nie było. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja BudŜetu i Finansów 
wyraziły, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywną opinię w zakresie 
przedłoŜonego projektu uchwały. 
 
Ad. 4 Następny  punkt porządku obrad obejmował informację w zakresie sytuacji 
ekonomicznej placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych. 
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Głos w tej kwestii Przewodnicząca Komisji oddała Pani Jadwidze Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ ocena sytuacji 
ekonomicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski 
dokonuje się w okresie podsumowującym rok 2008 i w okresie planowania zadań 
budŜetowych na rok 2009.  
 Wysokość środków finansowych kierowanych do szkół i placówek 
oświatowych uzaleŜniona jest: 

• od ilości zadań tj. ilości oddziałów, ilości uczniów, ilości nauczycieli 
i pracowników administracyjno – obsługowych, 

• od specyfiki działania szkoły tj. prowadzenia kształcenia zawodowego, 
prowadzenia internatu, 

• od specyfiki funkcjonowania placówek oświatowych np. działania 
w warunkach trudnych i uciąŜliwych, 

• od połoŜenia szkoły np. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 
pracujących w szkołach na terenach wiejskich i w miastach do 5 tyś. 
mieszkańców, 

• od stopnia awansu zawodowego nauczycieli.  
Powiat dopłaca z dochodów własnych do projektów związanych z programem 

„Bezpieczna Szkoła” oraz projektów pozyskujących środki na zajęcia pozalekcyjne, 
wycieczki patriotyczne, doposaŜenie pracowni. KaŜda szkoła i placówka posiada 
własną księgowość i obsługę administracyjną .  

Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009 jest mniejsza o 118 w stosunku 
do roku szkolnego 2007/2008. 

Liczba oddziałów zmniejszyła się w porównywanych latach w szkołach 
ponadgimnazjalnych o 9, wzrosła natomiast w Zespole Placówek Specjalnych o 4 
i szkołach niepublicznych o 2. Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski zwiększyła się w roku szkolnym 
2008/2009 w stosunku do roku 2007/2008 o 11,96 etatów.  

NajwaŜniejszą pozycję w budŜecie szkół i placówek oświatowych stanowią 
płace nauczycieli. 
W roku 2008 skutki 10% podwyŜki zwiększyły to zadanie o 1.439.108 zł. Ponadto 
podwyŜce uległy płace administracji o 4,6 % i obsługi 7,0 %.Skutki tej podwyŜki 
wyniosły 120 tyś. zł. 
Ogółem na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w roku 2008 kwotę 14.418.696 
zł. Stanowi to 81 % planu  całego budŜetu szkół. 

BudŜet na wydatki bieŜące w kwocie 2.731.142 zł został w ciągu roku 
zwiększony o kwotę 576 tyś. na fundusz socjalny. Ponadto Zespół Szkół 
Ponadgimnajzlanych w Białej Rawskiej otrzymał kwotę 95 tyś. zł. na zapłacenie 
rachunku za olej opałowy.  

Wszystkie szkoły i placówki otrzymały po 10 tyś. zł na uzupełnienie 
księgozbioru lub zakup pomocy naukowych. 

Standard A na 1 ucznia w Powiecie Rawskim według dotychczas dokonanych 
zmian w budŜecie roku 2008 wynosi 4.086 zł. Zgodnie z algorytmem podziału 
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subwencji oświatowej na rok 2008 standard finansowy A wynosi 3.645,72 zł. 
Średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela 
na rok 2008 wynosi: 

• dla nauczycieli staŜystów            –    1.701 zł 
• dla nauczycieli kontraktowych    –    2.126 zł 
• dla nauczycieli mianowanych     –     2.977 zł 
• dla nauczycieli dyplomowanych –     3.827 zł 

Przy opracowaniu planu  finansowego dla szkół i placówek oświatowych na rok 
2009  uwzględniono następujące zasady: 

• podwyŜszenie płac nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego, 
  5% od 1 stycznia 2009 roku   i 5% od 1 września 2009 roku 
• podwyŜszenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o 3,9 %, 
• przy wydatkach rzeczowych prognozowany wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 2,9 %. 
Plan finansowy opracowany został z wykorzystaniem zapisów projektu 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. 
 Zgodnie z algorytmem subwencji oświatowej na rok 2009 finansowy standard                   
A wynosi 4.050,26 zł. 
 Standard A w Powiecie Rawskim wynosi 4.050,00 zł. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie, 4.500 zł w szkołach 
zawodowych, 3.600zł. w liceach profilowanych, 4.200zł w internatach. 
 Standard finansowy A dotyczy ucznia przeliczeniowego. 

Trudnym obszarem działania dla organu prowadzącego a tym samym szkół 
i placówek oświatowych są wydatki związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu 
bazy i wyposaŜenia dydaktycznego. 
 Część ogólna subwencji oświatowej nie przewiduje bowiem wydatków na 
inwestycje  i remonty. 
 Zmniejszyła się równieŜ szansa na uzyskanie środków z rezerwy planowanej 
w roku 2009 w wysokości tylko 0,25% całej subwencji oświatowej. 
 Organ prowadzący corocznie przeznacza z dochodów własnych środki na 
remonty i inwestycje. 
W roku 2008 wydatkowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej na wymiany instalacji grzewczej 246 tyś zł i w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej na 
wymiany instalacji grzewczej w internacie kwoty 116 tyś. zł.  
 W roku 2009 planuje się kolejny etap termomodernizacji w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, termomodernizację Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz budowę boiska przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  w ramach programu Orlik 2012. 
 Powiat Rawski pozyskuje środki zewnętrzne na zadania realizowane 
w szkołach i placówkach oświatowych. 
W roku 2008 pozyskał 7.200zł na rozszerzenie monitoringu w Zespole Placówek 
Specjalnych i 15.287 zł na Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – 
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Pedagogicznej oraz na wyposaŜenie MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii 
116 tyś. zł. 
W roku 2008 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej i Białej 
Rawskiej pozyskały środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację praktyk 
zawodowych w Niemczech. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej 56.767 tys. euro, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej 71.318 tys. euro.  
Następnie mówczyni przeszła do uwag związanych z sytuacją ekonomiczną szkół 
i placówek oświatowych. 

1. Obserwuje się rosnącą liczbę nauczycieli korzystających z urlopów dla 
poratowania zdrowia 

2. Szkoły i placówki nie wykorzystują środków przeznaczonych na 
dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli.  
W okresie I półrocza wykorzystano ogółem w jednostkach powiatowych tylko 
28% środków przeznaczonych na ten cel. 

3. DuŜych nakładów wymaga: 
• zmodernizowanie i przystosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia 

zawodowego, 
• rozwój bazy sportowej.  

Czynniki generujące koszty i wymagające szczególnej uwagi przy realizacji zadań 
oświatowych w szkołach i placówkach. 

1. Status Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej , które w obecnym stanie 
prawnym powinno być jednostką samofinansującą. 

2. Koszty praktyk uczniowskich – dotyczy uczniów szkół wielozawodowych. 
3. Zasadność funkcjonowania internatów przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej i Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej, gdzie corocznie zmniejsza się liczba 
wychowanków. 

4. DuŜe róŜnice w zatrudnianiu pracowników niepedagogicznych 
w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych.  

Odnosząc się do zaprezentowanego materiału Radny Przemysław Szewczyk zwrócił 
uwagę na pewną dziwną sytuacje, gdzie z jednej strony mamy do czynienia ze 
spadkiem ilości uczniów, a z drugiej wzrostem ilości zatrudnianych nauczycieli. 
Ponadto Radny poprosił o wyjaśnienie dlaczego szkoły nie wykorzystują 
przyznanych środków na dokształcanie. 
Odpowiadając Dyrektor Majchrzak wyjaśniła, iŜ sytuacja ta jest wynikiem 
korzystania przez nauczycieli z urlopów dla poratowania zdrowia. W roku bieŜącym 
z takiego urlopu skorzystało 8 nauczycieli. Osoby te nie wykonują pracy, a pobierają 
wynagrodzenie.  Ponadto zmniejsza się ilość godzin ponadwymiarowych, jakie mają 
nauczyciele zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych. Aktualnie średnio jest 
to 3-4 godziny w tygodniu, czyli  ok. 15%  pensum.  
Niewielkie wykorzystanie przyznanych środków na dokształcania  jest wynikiem 
istnienia znacznej grupy nauczycieli, która zakończyła juŜ swój awans zawodowy. 
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WaŜnym elementem, który niepokoi  w kontekście niskiego wykorzystania środków 
na dokształcanie, jest zdaniem Radnego Ireneusza Staworzyńskiego, podnoszenie 
poziomu kształcenia. Zasadne jest stworzenie mechanizmów finansowych 
wiąŜących ilość przyznawanych środków z wskaźnikami mówiącymi, Ŝe następuje  
wzrost jakości kształcenia.  
Do tak przedstawionej informacji  innych uwag nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
przedłoŜonej informacji.  
 
Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
zapoznanie się z planem rozwoju szkolnictwa zawodowego w ZSCEZiU 
w Rawie Mazowieckiej oraz określenie potrzeb wynikających z tego planu.  
O zabranie głosu poproszono Pana Radosława Kaźmierczaka – Dyrektora ZSCEZiU 
w Rawie Mazowieckiej. 

Niestety w związku z ewidentnie niechętną szkolnictwu zawodowemu 
reformą systemu oświatowego w Polsce, tak swoje wystąpienie rozpoczął Dyrektor,  
szkoła poniosła znaczne straty w wyposaŜeniu technicznym i bazie dydaktycznej. 
Przez ostatnie lata ze środków, jakimi dysponowała szkoła nie moŜna było 
odtworzyć przestarzałego parku maszynowego, nie moŜna było dokonać zakupów 
nowego sprzętu i nie moŜna było zorganizować nowych pracowni dla zawodów, 
które pojawiły się w szkole ( zawody typu: techniki organizacji usług 
gastronomicznych, technik technolog Ŝywienia, kelner, technik budownictwa). 
Szkolnictwo zawodowe obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów 
ogólnokształcących, teoretycznej nauki zawodu, i kształcenie praktyczne. 
Jednocześnie w ostatnich latach, baza szkoły(zwłaszcza Warsztaty Szkolne) uległy 
daleko idącej dekapitalizacji. Jednocześnie muszę stwierdzić, Ŝe baza warsztatowa 
dotyczy wyłącznie zawodów mechanicznych / metalowych. 
W związku ze znacznym rozszerzeniem oferty edukacyjnej szkoła prowadzi 
kształcenie praktyczne na kilka sposobów: 

• kształcenie na Warsztatach Szkolnych - dotyczy zawodów mechanicznych 
technikum i ZSZ; 

• kształcenie na miesięcznych praktykach zawodowych w zakładach 
przemysłowych; 
i usługowych- dotyczy wszystkich zawodów technikum; 

• kształcenie u pracodawców w zakładach produkcyjnych i usługowych- 
dotyczy zwłaszcza klas wielozawodowych. 

Taka organizacja praktycznej nauki zawodu jest koniecznością zarówno 
organizacyjną jak i metryczną. Jednocześnie pozwala dyrekcji i nauczycielom 
szkoły na określenie efektywności poszczególnych form kształcenia praktycznego. 
Najczęściej wykorzystywany miernikiem są wyniki egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe oraz obserwacje nauczycieli/ wychowawców 
i rozmowy z rodzicami uczniów. Niestety bardzo często uczniowie szkoły pobierają 
praktyczną naukę zawodu u pracodawców spotykają się z naruszeniem kodeksu 
pracy i niską jakością kształcenia. 
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Wnioski: 
1.W związku z faktem, iŜ zawody mechaniczne/metalowe cieszą się ciągle duŜym 
zainteresowaniem młodzieŜy i pracodawców, oraz, Ŝe uczniowie Warsztatów 
Szkolnych najlepiej zdają EPKZ naleŜy dąŜyć do odtworzenia bazy kształcenia 
praktycznego na Warsztatach Szkolnych. Budynek Warsztatu wymaga pilnego 
remontu i termomodernizacji. Jeszcze waŜniejsze wydaje się doposaŜenie 
Warsztatów w sprzęt techniczny, czyli głównie obrabiarki. Istnieje potrzeba 
rozpoczęcia kształcenia z wykorzystaniem obrabiarki sterowanej numerycznie. 
Jednocześnie dotychczas uŜywane obrabiarki i maszyny pamiętają początki szkoły 
(połowa lat 60- tych) i nie posiadają właściwej dokumentacji technicznej. Szkoła 
kilkakrotnie występowała o środki na odtworzenie dokumentacji technicznej. 
2.Warsztaty powinny poszerzać swoją bazę techniczną szczególnie w zakresie 
kształcenia mechaników. W tym zakresie równieŜ konieczne są znaczne inwestycje. 
3.Warsztaty Szkolne dysponują pomieszczeniami, które po adaptacji naleŜy 
wykorzystać, jako pracownie/laboratoria dla innych zawodów kształconych 
w ZSCEZiU. Koniecznym jest powstanie w szkole, co najmniej trzech pracowni dla 
teoretycznej nauki zawodu, ze szczególnym naciskiem na pracownie obsługi 
konsumenta. 
4.Kształcenie innych zawodów (ZSZ i technikum) musi się odbywać poza szkołą, 
jest to ze szkodą, dla jakości kształcenia. 
5.Koniecznym jest powstanie w szkole, co najmniej trzech pracowni dla teoretycznej 
nauki zawodu, ze szczególnym naciskiem na pracownie obsługi konsumenta. 
Odnosząc się do zaprezentowanych przez Dyrektora Kaźmierczaka wniosków, 
Starosta Rawski – Józef Matysiak poprosił o złoŜenie do nowego semestru 
propozycji zmian organizacyjnych związanych z przekształceniem warsztatów, 
w takim zakresie, aby nie generowały dalej zadłuŜenia.  
Takimi ustaleniami zakończono dyskusję nad tym punktem porządku obrad. 
 
Ad. 6  Kolejny punkt obejmował dyskusję w zakresie przedłoŜonego materiału 
obejmującego: 
- ocenę realizacji promocji powiatu przez kluby i organizacje sportowe, 
- analizę stanu bazy sportowej w placówkach powiatowych oraz przyjęcie zamierzeń 

w tym zakresie. 
O zabranie głosu w tym zakresie poproszona została Pani Jadwiga Majchrzak 

– Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
            Powiat Rawski wiele uwagi poświęca upowszechnianiu sportu w róŜnych 
grupach wiekowych, w działaniu indywidualnym, w klubach i organizacjach 
sportowych. Corocznie na rozwój sportu zostaje wydatkowana kwota około 
100 tys. złotych. 
Za promowanie powiatu na najwyŜszych szczeblach rozgrywek wyróŜnienia 
otrzymują najlepsi sportowcy z powiatu między innymi: Magdalena Szczerkowska 
uczestniczka i medalistka Mistrzostw Świata Kadetek w tenisie stołowym (zawody 
w RPA), Witold Pawlewicz i Łukasz Makowski Mistrzowie Polski w piłce siatkowej 
juniorów. 
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Sportowcy reprezentują Powiat Rawski na imprezach międzypowiatowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich, wyposaŜeni w stroje sportowe z „Logo” Powiatu 
Rawskiego, promują  Ziemię Rawską  na terenie całego kraju. 
Najlepszą formą promocji są jednak znaczące wyniki osiągnięte 
we współzawodnictwie sportowym. Udział tenisistów stołowych LKS Biała Rawska 
w  II  Lidze tenisa stołowego udział siatkarek RKS „Mazovia” Rawa Mazowiecka 
w turnieju baraŜowym o  II Ligę turnieju w Krośnie  i  w ćwierćfinale Mistrzostw 
Polski Kadetek w Myślenicach  w  roku  2008.   

W Powiecie Rawskim działają dwa stowarzyszenia: Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.  

Za rok 2007 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                            
we współzawodnictwie wojewódzkim zostało sklasyfikowane na wysokim piątym 
miejscu w rankingu wszystkich powiatów województwa łódzkiego. 
W ramach Kalendarza w roku 2008 odbyło się 26 imprez sportowych w tym 22 
imprezy powiatowe, 3 imprezy międzypowiatowe  i  1 finał wojewódzki (tenis 
stołowy w kategorii Ŝak i młodzik)   

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we współzawodnictwie wojewódzkim 
za rok szkolny 2007/2008 zajął  XII  miejsce w konkurencji szkół podstawowych 
i równieŜ XII miejsce w konkurencji gimnazjów. 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy bierze udział we współzawodnictwie Szkół 
Ponadgimnazjalnych „ Licealiada”. W roku szkolnym 2007/2008 w tej grupie szkół 
odbywały się zawody tylko do szczebla Mistrzostw Powiatu. 
 W roku szkolnym 2007/2008 w ramach Kalendarza Szkolnego Związku 
Sportowego odbyło się 56 imprez, w tym: 41 o charakterze powiatowym, 13 
rejonowych i 2 finały wojewódzkie  (tenis stołowy dziewcząt Gimnazjów i tenis 
stołowy chłopców Szkół Podstawowych). 
               Rozpoczęła się kolejna edycja zawodów szkolnych na rok szkolny 
2008/2009 gdzie w miesiącach wrzesień – 15 listopad odbyło się 10 imprez 
powiatowych i 3 imprezy rejonowe. 
 W Powiecie Rawskim funkcjonuje 12 uczniowskich klubów sportowych oraz 
kluby sportowe zarejestrowane w sądzie rejestrowym: GLKS  Wołucza -  piłka 
noŜna druŜyna seniorów występuje w klasie „A” i do rozgrywek zgłoszona jest 
druŜyna młodzieŜowa, oraz  RKS  „Mazovia” Rawa Mazowiecka z sekcjami piłki 
noŜnej i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. DruŜyna seniorów w piłce noŜnej 
występuje w lidze okręgowej, juniorzy występują w lidze wojewódzkiej ponadto do 
rozgrywek zgłoszonych jest jeszcze 7 druŜyn młodzieŜowych. Piłka siatkowa kobiet 
druŜyna seniorek występuje w III Lidze, do rozgrywek zgłoszony jest zespół 
juniorek.  Piłka siatkowa męŜczyzn do rozgrywek zgłoszony jest zespół juniorów 
młodszych. 
                    Na sezon 2008/2009 MUKS „Juvenia”  Rawa Mazowiecka zgłosiła 
zespół seniorów w piłce siatkowej do rozgrywek III Ligi, oraz druŜynę dziewcząt 
młodziczek do ligi wojewódzkiej. MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka  zgłosiła 
druŜynę do rozgrywek IV Ligi seniorów gdzie w druŜynie startują Ŝacy i młodzicy. 
              W ramach posiadanych środków finansowych Starostwo Powiatowe 
wspiera działalność klubów sportowych. W roku 2008 wsparcie otrzymali: 
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RKS „Mazovia”  Rawa Mazowiecka 8500 zł, MUKS „Juvenia”  Rawa Mazowiecka 
1700 zł, LKS „All – Stars”  Boguszyce  1250 zł, LKS Biała Rawska (tenis stołowy) 
1650 zł, LKS „Wulkan”  Wólka Lesiewska  1620 zł, 
LUKS  „Boguszyce”  1500 zł, MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka 1500 zł, 
MLUKS „Dwójka”  Rawa Mazowiecka (tenis stołowy) 1500 zł. 
           Poza imprezami ujętymi Kalendarzami Szkolnego Związku Sportowego                         
i Ludowych Zespołów Sportowych Starostwo Powiatowe organizuje równieŜ: 
1. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek o „Puchar Starosty Rawskiego”               
w roku bieŜącym jest to jubileuszowa X edycja 
2. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów o „Puchar Przewodniczącej Rady 
Powiatu Rawskiego”  
3. Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Ponadgimnazjalnych o „Puchar 
Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego” 
4. Zawody Strzeleckie o „Puchar Starosty Rawskiego” z okazji „Święta 
Niepodległości”. 
JeŜeli chodzi o potrzeby na najbliŜszą przyszłość to planuje się następujące 
inwestycje.:  

• budowa boiska w ramach programu „Orlik 2012” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w  Białej Rawskiej,  w  roku  2009, 

• budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 

 
 Innych wystąpień w tym punkcie porządku obrad nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  pozytywnie zaopiniowała przedłoŜoną 
informację. 
  
Ad. 7 Następny  punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie  zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Oświadczyła, iŜ zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych  obejmują: 
Zwiększenie  planu dochodów i wydatków. 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 71 490 zł. 
Dział 852, rozdział 85201 o kwotę 65 581 zł, w tym: 
Ponadplanowe dochody Domu Dziecka Rawa Mazowiecka  kwota 4 425 zł 
/dochody z najmu 135 zł, otrzymane darowizny 4 290 zł/ , środki zwiększą plan 
wydatków bieŜących placówki. 
Dotacja z WFOŚiGW w wysokości 61 156 zł, zostanie przeznaczona na realizację 
zadania inwestycyjnego pn: ”Zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej”. 
Dział 854, rozdział 85410 zwiększa się dochody o kwotę 5 909 zł, są to nadplanowe 
dochody za sprzedaŜ złomu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące placówki. 
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Zmiany w planie wydatków budŜetowych. 
Dział  600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, 

zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 10 000 zł, zwiększa się planowane zakupy 
inwestycyjne o kwotę 10 000 zł. 
Wieloletnie programy inwestycyjne. 
W Programie pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Łódzkiego” zmienia się okres realizacji zadania oraz harmonogram 
finansowy. 
Zadania inwestycyjne. 
Wprowadza się następujące zmiany w inwestycjach 2008 roku: 
Poz. 2 zakup samochodów /minibus i dostawczy/, planowane zakupy samochodów 
uŜywanych zmienia się na zakup nowych samochodów, planowany koszt 165 000 zł                       
/pierwotnie planowane 80 000 zł + oszczędności z zakupu ciągnika 12 000 zł + 
10 000 zł przesunięte z wydatków bieŜących + 63 000 zł dofinansowanie 
z PFOŚiGW/. 
Poz. 22 zwiększenie nakładów o kwotę 61 156 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: ”Zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej”, jest to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi. 
Zmiany w planie funduszy celowych. 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza 
się planowane wydatki bieŜące o kwotę 63 000 zł, zwiększa wydatki majątkowe 
o kwotę 63 000 zł. 

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie  omawianego 
projektu uchwały. 
 
Ad. 8 W sprawach róŜnych Radny Ireneusz Staworzyński zaprezentował 
stanowisko, iŜ środki zabezpieczone w budŜecie na rok 2008 na budowę, wspólnie 
z miastem Rawa Mazowiecka, pływalni winny zostać w całości przekazanie miastu 
Rawa Mazowiecka. 
Za zmianę stanowiska w kwestii budowy pływalni podziękowała Starosta Józef 
Matysiak. Oświadczył, iŜ środki zostaną przekazane w wysokości stanowiącej 20% 
proporcję poniesionych nakładów. 
Radny Przemysław Szewczyk przypomniał, iŜ wyraŜając zgodę na wspólną budowę 
pływalni, zwracano uwagę na konieczność wsparcia finansowego przez miasto 
Rawa Mazowiecka działalności rawskiego szpitala. 
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, współprzewodniczący obrad 
– Zofia Winiarska i Krzysztof Kopka o godz. 17:30 dokonali zamknięcia wspólnego 
posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
   (-) Zofia Winiarska  
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
  (-) Krzysztof Kopka  
 


